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(ЗЛО)УПОТРЕБA РЕ ТО РИ КЕ – ПРИ МЕ РИ  
ОД АН ТИ КЕ ДО СА ВРЕ МЕ НЕ ДР ЖА ВЕ  

НА ЦИ О НАЛ НОГ НАД ЗО РА*

Сажетак: Ве шти на ле пог го во ра има по ре кло у ста ро грч кој тра ди ци ји. 
У со фи стич ким рас пра ва ма о прав ди и исти ни, кра сно реч је је има ло за па-
же ну уло гу. Зна чај ве шти не убе ђи ва ња Пла тон ни је по ри цао, али је ука зи вао 
на раз ли ко ва ње из ме ђу зна ња ко је пру жа фи ло зо фи ја и ве ро ва ња ко је је 
по сле ди ца уве ра ва ња. Због то га ау то ри по ку ша ва ју да ра све тле да ли је ре-
то ри ка мо рал но не у трал на ве шти на са ве ли ком спо соб но шћу за ре ла ти ви-
зо ва ње. На том тра гу раз мо тре на је Кел зе но ва кри ти ка при род но прав ног 
схва та ња пој мо ва прав де и исти не. Услед не мо гућ но сти њи хо вог ап со лут ног 
од ре ђе ња, Кел зен је ис ти цао суд бо но сни зна чај те о ло шких уче ња и ре то ри ке 
ко ја је убе ђи ва ла љу де у по сто ја ње јед ног и је ди ног си сте ма вред но сти ко ји 
је основ свих нор ми. Та ко се по ка за ло да је ре то ри ка би ла од из у зет не ва жно-
сти за при род но пра во, али је њен зна чај да нас још и ве ћи. Про ме не ко је до но-
си мо дер но до ба, а ме ђу ко ји ма по себ но ме сто за у зи ма угро жа ва ње при ват-
но сти гра ђа на услед при ку пља ња по да та ка о лич но сти ма и ја ча ња кул ту ре 
над зо ра, на ро чи то ис ти чу по тре бу за ко ри шће њем нај фи ни је по де ше них 
ре то рич ких еле ме на та. Убе ђи ва ње у по сто ја ње ап со лут них нор ми пре тво-
ри ло се у уве ра ва ње у по тре бу стал ног над зо ра над гра ђа ни ма ра ди оси гу ра ња 
њи хо вог оп стан ка. Због то га ау то ри за кљу чу ју да је ре то ри ка мо рал но не-
у трал на ве шти на са ве ли ким по тен ци ја лом за сва ко днев ну (зло)упо тре бу 

* Овај рад је ре зул тат ре а ли зо ва ња про јек та „Прав на тра ди ци ја и но ви прав ни иза зо ви” 
ко ји се фи нан си ра сред стви ма Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду.
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и да у тре нут ним окол но сти ма има пред ност у од но су на фи ло зоф ска раз-
ма тра ња о ап со лут ним вред но сти ма. Исто вре ме но, ау то ри ука зу ју да ће 
та ква зло у по тре ба ве шти не убе ђи ва ња од ве сти у дру гу крај ност из ко је ће 
љу ди из лаз тра жи ти по врат ком фи ло зо фи ји. 

Кључнеречи: ве шти на убе ђи ва ња; ре то ри ка; ре ла ти ви за ци ја прав де; 
при ку пља ње по да та ка; кул ту ра над зо ра. 

УВОД

Ре чи тост је јед на од ве ли чан стве них осо би на по ко јој се чо век раз ли-
ку је од дру гих би ћа. Мо гућ ност вер бал не ко му ни ка ци је јед ни су од вај ка да 
ко ри сти ли у из вор ном об ли ку, док су дру ги на сто ја ли да је упо тре бе за по-
сти за ње и оства ри ва ње лич них и кон крет них ци ље ва и ин те ре са. Та ко је 
на ста ла ве шти на убе ђи ва ња, ко ја је фи но при ла го ђа ва на у за ви сно сти од 
број них окол но сти ме ђу ко ји ма етич ност спа да у нај ва жни је. Она је не го ва-
на од ан ти ке до са вре ме ног до ба ко је је ство ри ло по себ ну ди сци пли ну на-
зва ну pu blic spe a king, чи ја се пра ви ла с об зи ром на зах те ве са вре ме ног до ба, 
у од ре ђе ним еле мен ти ма раз ли ку ју од rhe to ri ke tec hne грч ке тра ди ци је. 

У овом ра ду би ће при ка за ни при ме ри спе ци фич не упо тре бе ре то ри ке. 
Нај пре ће се ука за ти на њен при род но прав ни об лик у ан ти ци, етич ку (не)
опре де ље ност и од нос пре ма фи ло зо фи ји. На том тра гу, у на став ку се раз-
ма тра Кел зе но ва кри ти ка при род но прав не ре то ри ке. По зна то је да Кел зен у 
пот пу но сти не ги ра при род но прав но од ре ђе ње прав де и исти не, сма тра ју ћи 
да је сва ко та кво раз ми шља ње за сно ва но на те о ло шким ста во ви ма. Ме ђу тим, 
да ли је упра во Кел зе но ва кри ти ка ис та кла нај ве ћи зна чај ре то ри ке за при-
род но пра во и да ли је та ква по ве за ност ути ца ла на ја ча ње при род ног пра ва 
и уло ге ре то ри ке на кон не во ља ко је је иза звао на ци о нал со ци ја ли стич ки 
прав ни по зи ти ви зам? Кел зе но во уче ње о при род но прав ном од ре ђе њу прав де 
и исти не и уло гу ре то ри ке у том за дат ку, во ди ло је ка са вре ме ним ис тра жи-
ва њи ма о др жа ви на ци о нал ног над зо ра. На ста нак кул ту ре над зо ра, при ба-
вља ње ин фор ма ци ја и су жа ва ње по ља при ват но сти гра ђа на на ме ћу пи та ња 
оправ да ња, а ту ре то ри ка у спо ју са мо дер ним еле мен ти ма јав ног на сту па 
по ка зу је свој пу ни по тен ци јал. Због то га се у ра ду ука зу је на осно ве др жа ве 
на ци о нал ног над зо ра и кул ту ре над зи ра ња, као и на при мер го во ра ко ји се 
мо же сма тра ти успе шним у по гле ду ње не од бра не чак и ка да она очи глед но 
кр ши ци ви ли за циј ске те ко ви не за ко је су се бо ри ле де се ти не ге не ра ци ја. 
Због то га је од из у зет ног зна ча ја утвр ди ти да ли пра во мо же да ста не на пут 
та квим зло у по тре ба ма и го вор ни штву, или ће у бу дућ но сти упра во ре то ри ка 
за вла да ти це ло куп ним чо ве ко вим би ћем и сте ћи пред ност над фи ло зо фи јом. 
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I

Пр ви при ме ри упо тре бе при род но прав не ре то ри ке мо гу се про на ћи у 
Со фо кло вим дра ма ма. Нај по зна ти је ме сто пред ста вља ју сти хо ви из Ан ти го не: 

„Та ваљ да не да де ми Див ту на ред бу,
ни Прав да, су ста нар ка до њих бо го ва, 
што људ ма ове по ста ви ше за ко не.
Не сма трах та ко ја ком тво ју на ред бу
да бож је, не пи са не, стал не за ко не
пре те ћи мо же; ти си ипак смрт ни створ.
Од да нас ни су они, ни од ју че – не, 
Но веч но ва же, ни ко не зна од кад су.”1

Ари сто тел у Ре то ри ци из ри чи то на во ди да се Ан ти го на по зи ва на при-
род но пра во.2 Ме ђу тим, по сто је и дру га чи ја ми шље ња. Ми хај ло Ђу рић ис-
ти че да по ме ну ти за ко ни ни су иде ал ни ви ши за ко ни, већ ствар но по сто је ћи 
за ко ни ко ји су по при ми тив ном оби ча ју осве шта ни ре ли гиј ском по све том.3 
Та ко ђе, Ми лош Ђу рић је при лич но нео д ре ђен по во дом овог фи ло зоф ско-прав-
ног пи та ња, што мо жда и ни је чуд но јер тре ба узе ти у об зир да је он у пр вом 
ре ду био кла сич ни фи ло лог, а не прав ник.4 Осим то га, Со фо кле је био ду бо ко 
ре ли ги о зан чо век и чи ни се да га ни је за ни ма ло раз ли ко ва ње из ме ђу при род-
ног и људ ског за ко на.5 То по твр ђу је и чи ње ни ца да ни у јед ној дру гој ње го вој 
дра ми не ма из ри чи тог по зи ва ња на при род не за ко не, већ пре све га на бож је 
(не пи са не) за ко не, иа ко раз ли чи ти пре во ди мо гу да уне су од ре ђе ну за бу ну.6

Упр кос то ме, при род но прав на ре то ри ка је про на шла сво је ко ре не у 
рас пра ва ма грч ких фи ло зо фа о прав ди. У Пла то но вом ди ја ло гу Гор ги ја, Со-
крат и Гор ги ја се сла жу да је глав ни за да так ре то ри ке убе ђи ва ње. Ме ђу тим, 
спор на ста је по во дом пи та ња да ли ре тор тре ба да го во ри на на чин ка ко се 

1 Со фо кле, Ан ти го на (прев. М. Н. Ђу рић), Бе о град 2009, 450-460.
2 Ари сто тел, Ре то ри ка (прев. М. Ви шић), Но ви Сад 1997, 1, 13, 2. Та кав став де ле и 

по је ди ни са вре ме ни те о ре ти ча ри. Вид. Jac qu es Ma ri tain, Man and the Sta te, Was hing ton, D.C. 
1998, 85, 86.

3 Ми хај ло Ђу рић, „Иде ја при род ног пра ва код грч ких со фи ста”, Из исто ри је ан тич ке 
фи ло зо фи је (ур. Ј. Тр ку ља), Бе о град 2009, 279–281; та ко ђе, То ни Брнс (Tony Burns) сма тра да 
се ра ди о су ко бу две вр сте по зи тив ног пра ва – оби чај ног и за кон ског. Tony Burns, „Sop hoc-
les’ An ti go ne and the Hi story of the Con cept of Na tu ral Law”, Po li ti cal Stu di es 3/2002, 552, 554.

4 Вид. Ми лош Ђу рић, Исто ри ја хе лен ске ети ке, Бе о град 1987, 86; Ми лош Ђу рић, 
„Вла дар ска на ред ба и не пи са ни за кон у Со фо кло вој Ан ти го ни”, Фи ло зоф ски спи си, Иза-
бра на де ла Ми ло ша Н. Ђу ри ћа, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 1997, 245.

5 Вид. Ми лош Ђу рић, Исто ри ја хе лен ске књи жев но сти, Бе о град 1996, 288; Char les 
Se gal, Sop hoc les’ Tra gic World: Di vi nity, Na tu re, So ci ety, Cam brid ge – Lon don 1998, 5. 

6 Вид. Дра гу тин Авра мо вић, Или ја Јо ва нов, „Огра ни че ња по кре та пра во и књи жев ност 
– при мер Со фо кла”, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 2/2017, 363.
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то до па да нај ве ћем бро ју љу ди, или тре ба да под у ча ва о оно ме што је за и ста 
пра вед но?7 Гор ги ја ис ти че да ре то ри ка слу жи за по сти за ње би ло ка квог ци-
ља, па чак и за пот чи ња ва ње пу тем ре чи. Та ква спо соб ност мо же да до ве де 
до то га да се „и ле кар и учи тељ гим на сти ке учи не ро бом”.8 Са дру ге стра не, 
раз ли ку ју ћи зна ње и ве ро ва ње, Пла то нов Со крат др жи да ре то ри ка убе ђи-
ва њем до во ди до ве ро ва ња у пра вед но или не пра вед но. За ре то ри ку ни је 
ну жно зна ње, већ је до вољ но вла да ње по ступ ком убе ђи ва ња.9 Ре то ри ка чак 
ни је ни ве шти на, већ из ве жба ност ко ја је ко ри сна са мо ако на ви де ло из но-
си не прав ду. Та ко се по ка зу је да Пла то но ва иде а ли стич ка ре то ри ка под ра-
зу ме ва фи ло зоф ску обра зо ва ност и спо зна ју фи ло зоф ске исти не, у чи јем се 
од су ству бе сед нич ка умет ност не мо же раз ви ја ти.10

Глав ни не до ста так со фи стич ке ре то ри ке Ми лош Ђу рић ви ди у то ме 
што је она мо гла да го во ри и по хвал но и пре кор но о сва кој ства ри. Ње ни 
уче ни ци су увек пред со бом има ли прак ти чан циљ, убе ђи ва ње дру гих у 
„соп стве ну” исти ну, што ве шти мо гу да ко ри сте ка ко би се на мет ну ли дру-
ги ма.11 Та кво обе леж је је вр ло слич но јед ној од нај зна чај ни јих ка рак те ри-
сти ка грч ке при род но прав не иде је. На и ме, по во дом пра ви ла ко ја ни је ство-
рио чо век, раз ли чи том ана ли зом, грч ки фи ло зо фи су до ла зи ли до пот пу но 
су прот них ис хо да. Та ко су Хи пи ја и Ан ти фонт за го ва ра ли де мо крат ско 
уче ње о при род ном пра ву за сно ва но на би о ло шкој јед на ко сти љу ди, а Ка-
ли кле и Тра си мах ари сто крат ску ва ри јан ту за сно ва ну на при род ној не јед-
на ко сти љу ди. Пре ма то ме, већ од са мих за че та ка при род но пра во је по ка-
за ло спо соб ност да оправ да го то во сва ки по ли тич ки по ре дак, што ће ка сни-
је би ти око сни ца Кел зе но ве кри ти ке. 

Иа ко се Пла то нов Со крат за ла гао за „до бру” ре то ри ку ко ја би би ла 
ускла ђе на са фи ло зоф ском те жњом за вр ли ном (исти ном), он је остао ре а лан 
по во дом суд би не јед ног фи ло зо фа пред су дом: „По што ни кад не по ку ша вам 
да го во рим по во љи ни ко ме, не го увек гле дам на оно што је нај бо ље, а не на 

7 Прет ход но пи та ње је да ли се спор о прав ди у овом Пла то но вом ди ја ло гу во ди из ме-
ђу Со кра та и ре то ра, или Со кра та и со фи ста. Упр кос пре о вла ђу ју ћем ми шље њу у до ма ћој 
ли те ра ту ри, у стра ним ра до ви ма има схва та ња ко ја оправ да ва ју при кла ња ње ста ву да се 
ра ди о спо ру из ме ђу Со кра та и ре то ра. Вид. Дра гу тин Авра мо вић, Или ја Јо ва нов, „Ре ла ти-
ви за ци ја прав де кроз ре то ри ку – Пла то нов ди ја лог ’Гор ги ја’ као па ра диг ма”, Збор ник ра до-
ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 1/2020, 245-251. 

8 Пла тон, Гор ги ја (прев. М. Дра шко вић, А. Вил хар), Бе о град 1968, 452е.
9 Ibid., 455a. 
10 Ibid., 462c, 463b, 465а, 480d, 481b. Пла тон, Фе дар (прев. М. Н. Ђу рић), Бе о град 1979, 

260a, 260e. У сво ју од бра ну Гор ги ја на во ди да је ре то ри ка мо рал но не у трал на ве шти на. 
Уко ли ко се она зло у по тре би, пре кор не за слу жу ју ни ре то ри ка ни њен учи тељ, већ онај 
ко ји се њо ме не по ште но ко ри сти. Пла тон (1968), 457a–b. Вид. Си ма Авра мо вић, Rhe to ri ke 
tec hne – ве шти на бе сед ни штва и јав ни на ступ, Бе о град 2015, 89.

11 Ми лош Ђу рић, „Пред го вор”, у: Пла тон, Ијон, Го зба, Фе дар, Бе о град 1979, XXIX, 
XXX. С. Авра мо вић (2015), 88.
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оно што је нај при јат ни је, по што, да ље, не мам на ме ру да ра дим све оне ле пе 
ства ри ко је ми ти, Ка ли кле, са ве ту јеш, не ћу има ти ни шта да ка жем пред 
су дом”.12 Чи ни се да овим ре чи ма Пла тон при зна је сву сла бост фи ло зо фи је 
ко ја услед не до стат ка праг ма тич ни јег при сту па не успе ва да се но си са ствар ним 
жи вот ним про бле ми ма. По сле ди ца Гор ги ји ног под у ча ва ња је да за ре то ри ку, 
као мо рал но не у трал ну ве шти ну са ве ли ком спо соб но шћу за ре ла ти ви зо ва-
ње, исти на и прав да ни су ап со лут не и не у пит не вред но сти. 

II

Ре ла ти ви за ци ји пој ма прав де, иа ко не са ста но ви шта ре то ра већ те о ре-
ти ча ра прав ног по зи ти ви зма, на ро чи то се по све тио Кел зен. Ау стриј ски пи-
сац се освр ће на Пла то но во од ре ђе ње прав де, ис ти чу ћи да се тај по јам у 
ње го вој фи ло зо фи ји иден ти фи ку је са схва та њем о сре ћи. Ме ђу тим, сре ћа је 
су бјек тив но осе ћа ње и сре ћа јед ног не из бе жно во ди ка не сре ћи дру гог. Ни-
је дан дру штве ни по ре дак то пи та ње не мо же да ре ши на пра ве дан на чин, 
већ је ди но мо же да га ран ту је сре ћу у од ре ђе ном објек тив но-ко лек тив ном 
сми слу као за до во ље ње из ве сних по тре ба ко је је за ко но да вац ле ги ти ми сао. 
Та ко се иде ја прав де од прин ци па ко ји се ти че ин ди ви ду ал не сре ће, пре тва-
ра у дру штве ни по ре дак ко ји шти ти са мо од ре ђе не ин те ре се. Хи је рар хи ја 
вред но сти и пи та ње ко јим ин те ре си ма тре ба да ти пред ност не мо гу се ре-
ши ти ра ци о нал ним са зна њем, већ је то суд ко ји је у ко нач ном за кљу чи ва њу 
од ре ђен емо тив ним чи ни о ци ма су бјек тив ног ка рак те ра и у том сми слу је 
ре ла ти ван.13

Кел зе нов став да о вред но сним су до ви ма не по сто је објек тив ни кри те-
ри ју ми мо же се под врг ну ти кри ти ци. На при мер, мо рал ност је та ко ђе ин ди-
ви ду ал на и за сно ва на на си сте му вред но сти по је ди на ца, али се мо же утвр дити 
објек тив на мо рал ност ко ја по чи ва на ствар но сти, окол но сти ма и до га ђа ји ма 
ко ји су са став ни део чо ве ко ве сва ко днев ни це.14 Кел зен при зна је да је са гла-

12 Пла тон (1968), 521e.
13 Ханс Кел зен, „Шта је прав да” (прев. Д. Ба ста), Шта је прав да (ур. Ј. Ђу ре тић, С. 

Сто ја но вић, В. Па вло вић), Бе о град 1998, 10-13. Да ни ло Ба ста ис ти че „да је ова кво Кел зе но во 
схва та ње сре ће у нај ма њу ру ку чуд но ва то. Ако се на тај на чин сре ћи, прет ход но по и сто ве-
ће ној са прав дом (што не тре ба из гу би ти из ви да), при да зна че ње не че га објек тив но-ко лек-
тив но га, па се за тим та ква ’иде ја сре ће’ (Кел зе нов из раз!) све де на за до во ља ва ње по тре ба 
ко је је при знао и одо брио за ко но дав ни ау то ри тет (о чи јој се ле ги тим но сти, да се и то при-
ме ти, ни шта не го во ри), а уз то та ко еле мен тар них по тре ба као што су ис хра на, оде ва ње и 
ста но ва ње, он да та кво по и ма ње сре ће/прав де ни је са мо си ро ма шно до пра зни не не го је и 
не скри ве но ау то ри тар но, он да оно не из бе жно зна чи да су сре ћа и прав да мо гу ће и у там ни-
ци.” Да ни ло Ба ста, „По го вор”, у: Ханс Кел зен, Шта је прав да (ур. Ј. Ђу ре тић, С. Сто ја но вић, 
В. Па вло вић), Бе о град 1998, 173-174.

14 По сто је раз ли чи ти прав ци раз ми шља ња о објек тив ној мо рал но сти, од ре ли гиј ских 
до би о ло шких. Вид. Lo u is Du pré, „Si tu a tion Et hics and Ob jec ti ve Mo ra lity”, The o lo gi cal Stu di es 
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сност мо гу ћа, али „чи ње ни ца да су из ве сне вред но сти у не ком од ре ђе ном 
дру штву оп ште при зна те, са свим је спо ји ва са су бјек тив ним и ре ла тив ним 
ка рак те ром су до ва ко ји те вред но сти по твр ђу ју. Што се мно ге ин ди ви дуе 
сла жу у не ком вред но сном су ду, то ни је ни ка кав до каз да је тај суд та чан, 
тј. ва же ћи у објек тив ном сми слу. Баш као и чи ње ни ца да ве ћи на љу ди ве-
ру је, или је пак ве ро ва ла, да се Сун це окре ће око Зе мље, ни је до каз, или 
ни је био до каз, да то ве ро ва ње по чи ва на исти ни.”15 

Кел зен очи глед но оштро раз два ја нор ма тив ност од ре ал но сти.16 Фор-
му ла ко ја ва жи у при ро ди „ако по сто ји А, он да по сто ји Б”, у нор ма тив ном 
све ту се ме ња и гла си: „ако по сто ји А, он да би тре ба ло да по сто ји Б.” На ова-
кво Кел зе но во ста но ви ште Ед гар Бо ден хај мер (Ed gar Bo den he i mer) од го ва ра 
при ме ром да при род на љу бав ро ди те ља пре ма де ци има прав но пре по зна-
ва ње у за шти ти по ро дич них од но са, док пра во на са мо од бра ну пред ста вља 
од раз при род ног ин стинк та да се за шти ти жи вот.17 Та ко ђе, те шко би би ло 
оспо ри ти да су мно га прав на пра ви ла ду бо ко уко ре ње на у објек тив ним окол-
но сти ма ствар но сти. Због то га Бо ден хај мер на во ди да је по жељ ни је ре ћи 
ка ко је пра во ве за из ме ђу све та нор ма тив них оце на и дру штве не ре ал но сти. 
Вред но сни су до ви, као са став ни део пра ва, ни су сло бод но ство ре ни од стра-
не људ ске во ље. Они у зна чај ној ме ри за ви се од ка рак те ра чо ве ко ве при ро де, 
сте пе на ма те ри јал ног и ин те лек ту ал ног раз во ја кон крет ног дру штва, исто-
риј ских ис ку ста ва, дру штве них и по ли тич ких по тре ба и мно гих дру гих 
„ре ал них” чи ни ла ца. Пре ма то ме, пра во је је дан од нај ва жни јих сред ста ва 
по ве зи ва ња вред но сти и чи ње ни ца, а Кел зе но во ста но ви ште о ира ци о нал-

2/1967, 245-257; Ro bin Al lot, „Ob jec ti ve Mo ra lity”, Jo ur nal of So cial and Bi o lo gi cal Struc tu res 
4/1991, 455-471; John Col li er, Mic hael Stingl, „Evo lu ti o nary Na tu ra lism and the Ob jec ti vity of 
Mo ra lity”, Bi o logy and Phi lo sophy 1/1993, 47-60; Da le Dor sey, „Ob jec ti ve Mo ra lity, Su bjec ti ve 
Mo ra lity and the Ex pla na tory Qu e sti on”, Jo ur nal of Et hics & So cial Phi lo sophy 3/2012, 1-25.

15 Х. Кел зен (1998а), 16.
16 Кел зен се у том сми слу раз ли ку је од сво јих прет ход ни ка, прав них по зи ти ви ста. Ако 

је пра во си стем нор ми, он да је на у ка о пра ву за пра во на у ка о нор ма ма, из че га про из ла зи 
да је „ре ал ност” нор ми раз ли чи та од „ре ал но сти” чи ње ни ца. О то ме вид. Jef frey Brand-Bal-
lard, „Kel sen’s Un sta ble Al ter na ti ve to Na tu ral Law: Re cent Cri ti qu es”, The Ame ri can Jo ur nal of 
Ju ri spru den ce 133/1996, 142-144.

17 Ed gar Bo den he i mer, „The Na tu ral Law Doc tri ne Be fo re the Tri bu nal of Sci en ce: A Reply 
to Hans Kel sen”, The We stern Po li ti cal Qu ar terly 3/1950, 340. Бо ден хај мер је по ку шао да на чел-
но од бра ни тра ди ци о нал ну, ра ци о на ли стич ку при род но прав ну те о ри ју ис пи ту ју ћи ис прав ност 
Кел зе но вих за кљу ча ка на се ку лар ној осно ви, без по мо ћи ре ли гиј ских или ме та фи зич ких 
ак си о ма. У ње го вој ар гу мен та ци ји ла ко су пре по зна тљи ви ар гу мен ти Ху га Гро ци ју са, кла-
сич ног ра ци о на ли стич ког те о ре ти ча ра при род ног пра ва. Са дру ге стра не, са вре ме ни те о-
ре ти ча ри ко ји су ана ли зи ра ли ди ску си ју из ме ђу Кел зе на и Бо ден хај ме ра, по пут Пјер лу и ђи 
Кја со ни ја (Pi er lu i gi Chi as so ni), твр де ка ко је са ста но ви шта Кел зе но ве на уч но-кри тич ке 
фи ло зо фи је Бо ден хај ме ро ва при род но прав на те о ри ја пот пу ни про ма шај јер се ра ди о иде-
о ло шкој ми сли за сно ва ној на мо рал ном и по ли тич ком ар гу мен ту, а не на уч ном. Pi er lu i gi 
Chi as so ni, „Kel sen on Na tu ral Law The ory”, Re vue 23/2014, 157. 
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но сти свих су до ва о вред но сти ма ко је чи не са став ни део етич ких и прав них 
нор ми тре ба од ба ци ти.18 

Пла то но во схва та ње прав де Кел зен свр ста ва у ме та фи зич ко-ре ли гиј ски 
тип те о ри је прав де. Иде ја ап со лут ног до бра, ко ја са др жин ски од ре ђу је по јам 
прав де, има исту уло гу као и иде ја Бо га у те о ло ги ји. Упра во из тог раз ло га 
на пи та ње истин ске су шти не до бра Пла тон ни ка да ни је од го во рио. „Уме сто 
о до бру, Со крат хо ће да го во ри са мо о ’из дан ку до бра’, о си ну ко ји је ’вер на 
сли ка’ сво га оца. И та ко се син уме ће на ме сто оца, баш као што се ум умет-
нуо на ме сто прав де, а на ме сто прав де до бро. Тај ме тод супституцијe има за 
циљ да пр во бит ни објект ис тра жи ва ња, прав ду, по ран гу по диг не до бо жан ства 
и ти ме пре се че пи та ње о ње ној са др жи ни. Упра во се на том ме сту по ка зу је 
да је до бро за Пла то на нај ви ше, не ви дљи во бо жан ство. Та ко се на по слет ку 
пут, ко ји тре ба да во ди од ра ци о на ли стич ког ре ла ти ви зма ка ме та фи зич ком 
ап со лу ти зму, за вр ша ва у ре ли ги о зној ми сти ци.”19 Су шти на прав де је бо жан-
ска тај на и Пла то но ва фи ло зо фи ја ни је уче ње о до бру, већ спе ку ла ци ја о 
до бру и злу. Су прот ност из ме ђу бо жан ске оно стра но сти и људ ске ово стра-
но сти је по свом из вор ном сми слу су коб из ме ђу до бра и зла и то је нај ду бљи 
слој Пла то но вог ми шље ња. Та ква тен ден ци ја да се пој мов не су прот но сти 
ап со лут но уоб ли че осли ка ва етич ко-нор ма тив на раз ма тра ња ко ја су усме-
ре на на вред ност, док ем пи риј ско бив ство ва ње, за раз ли ку од тран сце дент-
ног тре ба ња, те жи да по ме ну те су прот но сти ре ла ти ви зу је.20

Ра ци о на ли стич ка об ја шње ња те о ри је прав де, пре ма Кел зе ну, ни су ни-
шта бо ља јер њих ка рак те ри шу „пра зне фор му ле”. Ако је прав да „да ти сва-
ко ме сво је”, прет ход но се мо ра утвр ди ти шта је то што сва ко сма тра сво јим. 
Због то га је и Ари сто те лов по ку шај да се по јам ап со лут не прав де де фи ни ше 
ра ци о нал ним (на уч ним) ме то дом уза лу дан. Прав да је сре ди на из ме ђу оно га 
што је пре ви ше и оно га што је пре ма ло. Ме ђу тим, на пи та ње шта је до бро 
од го вор се да је пи та њем шта је зло, а утвр ђи ва ње са др жи не по след њег пој-
ма Ари сто тел пре пу шта по зи тив ном пра ву. Због то га Кел зен сма тра да „пра-
ви учи нак ме со тес-фор му ле ни је да од ре ди су шти ну прав де, не го да осна жи 
ва же ње по сто је ћег дру штве ног по рет ка ета бли ра ног у по зи тив ном мо ра лу 
и по зи тив ном пра ву.”21 Ипак, Кел зен при зна је да је Ари сто тел учи нио ко рак 

18 E. Bo den he i mer, 340-348. И о Бо ден хај ме ро вом ста ву се мо же по ле ми са ти. Та ко Кја-
со ни ис ти че да Кел зен ни ка да ни је по ре као да са др жај прав них нор ми до ла зи од „дру штва”, 
од људ ских по тре ба и ин те ре са, од људ ске фи ло зо фи је прав де и по ли тич ких стра те ги ја. Јаз 
ко ји Кел зен пра ви из ме ђу чи ње ни ца и вред но сти, чи ње ни ца и нор ми, ни је ем пи риј ски, већ 
ло гич ки. Он се од но си на ло гич ку не мо гућ ност де ри ви ра ња нор ма тив них за кљу ча ка из 
чи сто фак тич ких пре ми са. P. Chi as so ni, 156. 

19 Ханс Кел зен, „Пла то нов ска прав да” (прев. Д. Ба ста), Шта је прав да (ур. Ј. Ђу ре тић, 
С. Сто ја но вић, В. Па вло вић), Бе о град 1998, 122-127.

20 Ibid., 99-103.
21 Х. Кел зен (1998a), 29-31.



1292

Др Дра гу тин С. Авра мо вић, Др Или ја Д. Јо ва нов, (Зло)употребa ре то ри ке... (стр. 1285–1303)

да ље у од но су на Пла то на ис ти чу ћи на по чет ку Ни ко ма хо ве ети ке да „се пре-
ци зност не мо же оче ки ва ти у под јед на кој ме ри од свих на уч них из ла га ња. 
Сто га се, при ли ком раз ма тра ња ова квих пој мо ва, као и при ли ком из во ђе ња 
за кљу ча ка, мо ра за до во љи ти ти ме да се исти на оцр та са мо у нај гру бљим, 
оп штим по те зи ма, јер ће обра зо ван чо век зах те ва ти у сва кој обла сти тач ност 
са мо уто ли ко уко ли ко то при ро да пред ме та до пу шта; под јед на ко је, на и ме, 
по гре шно при ста ти да се ма те ма ти чар слу жи убе ђи ва њем (уме сто да до ка-
зу је сво ја из во ђе ња) као и зах те ва ти од мај сто ра у бе сед ни штву да из во ди 
стро ге до ка зе (за сво је ста во ве).”22 Ме ђу тим, то за Кел зе на ни је до вољ но јер 
се Ари сто те ло ва те о ри ја сре ди не сво ди на та у то ло ги ју: вр ли на ни је по рок, 
до бро ни је зло, ис прав но ни је по гре шно. Због то га и за кљу чу је да фор му ла 
„сва ко ме оно што му при па да” има нео гра ни че не мо гућ но сти ко ри шће ња у 
би ло ко је свр хе, од но сно за оправ да ње би ло ка квог по рет ка. Упра во „та мо-
гућ ност об ја шња ва за што се те фор му ле, упр кос њи хо ве – шта ви ше, упра во 
због њи хо ве – пот пу не пра зни не, још увек при хва та ју као за до во ља ва ју ћи 
од го во ри на пи та ње о прав ди, а сва ка ко ће и у бу дућ но сти би ти при хва та не.”23 

III

Кел зен ис ти че да су и ме та фи зич ки и ра ци о на ли стич ки тип прав не фило-
зо фи је за сту пље ни у шко ли при род ног пра ва ко ја учи да је мо гу ће из приро де 
уоп ште, или при ро де чо ве ка као би ћа об да ре ног ра зу мом, из ве сти пра ви ла 
ко ја пот пу но пра вед но уре ђу ју људ ске од но се. Ме ђу тим, уче ње је нео др жи-
во јер при ро да не ма сво ју соп стве ну во љу па не мо же ни про пи си ва ти би ло 
ка кво људ ско по на ша ње. Из оно га што је сте не мо же се за кљу чи ва ти шта 
тре ба да бу де. Са дру ге стра не, нор ме о по на ша њу ни је мо гу ће де ду ко ва ти 
ни из људ ског ума јер оне мо гу до ћи са мо од во ље ко ја мо ра би ти људ ска и 

22 Ари сто тел, Ни ко ма хо ва ети ка (прев. Р. Ша ла ба лић), Бе о град 1980, 1094b. 
23 Х. Кел зен (1998a), 29. Ханс Кел зен, „Ари сто те ло ва док три на прав де” (прев. К. Ча-

во шки), Шта је прав да (ур. Ј. Ђу ре тић, С. Сто ја но вић, В. Па вло вић), Бе о град 1998, 140-141, 
158-164. Бо ден хај мер сма тра да је Кел зен по гре шно раз у мео ка рак тер пој ма ко ји је са ра ци-
о нал ном стра ном чо ве ка по ве зан ви ше не го би ло ко ји дру ги иде ал. „Да ти сва ко ме оно што 
је ње го во” не ре ша ва кон крет не про бле ме, али ука зу је да прав да зах те ва не при стра сност 
ума и при ме ну пра вич ног и објек тив ног стан дар да у по на ша њу са дру ги ма. У од су ству та-
квог ста ва ар би трар ност и зло у по тре ба вла сти би пре вла да ла дру штвом и во ди ла ка ње го-
вој дез ин те гра ци ји. Због то га је „осе ћај не прав де” објек тив на ре ал ност чо ве ко вог дру штве-
ног жи во та. E. Bo den he i mer, 349-351. Схва та ње да сна га при род но прав них пра ви ла по ти че 
од њи хо ве ра зум но сти за људ ска би ћа (иа ко тре ба има ти на уму да ра зум ност и ра ци о нал ност 
ни су иден тич ни пој мо ви), мо же се уо чи ти већ код То ме Аквин ског ко ји је усво јио Ари сто-
те ло во схва та ње за ко на као сред ства ра зу ма за оства ре ње до брог жи во та у за јед ни ци. Вид. 
То ма Аквин ски, Sum ma The o lo gi ae, у: То ма Аквин ски, Иза бра но дје ло (ур. То мо Ве реш), 
За греб 1981, 223-226. Ro bert P. Ge or ge, „Kel sen and Aqu i nas on ’The Na tu ral-La w Doc tri ne’”, 
No tre Da me Law Re vi ew 5/2000, 1629.
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са мо ако се ис кљу чи ме та фи зич ка спе ку ла ци ја. „Нор ме за људ ско по на ша ње 
на ла зи ти у људ ском уму, иста је илу зи ја као и она да се та кве нор ме до би ја-
ју од при ро де.”24 Због то га је Кел зе нов за кљу чак ка ко не тре ба да чу ди што 
су те о ре ти ча ри при род ног пра ва из во ди ли крај ње про тив реч не прин ци пе 
прав де из бо жан ске или људ ске при ро де. „Ме то ди ма при род ног пра ва за сно-
ва ним на по гре шном за кључ ку мо же се до ка зи ва ти баш све и за то се не мо же 
до ка за ти ни шта.”25 Пре ма то ме, са ста но ви шта ра ци о нал ног са зна ња ни је 
мо гу ће от кри ти нор му ап со лут но пра вед ног на чи на по на ша ња, јер прав да 
ни је ни шта дру го до ком про мис по во дом за до во ље ња раз ли чи тих ин те ре са. 
Та ко ђе, ду хов но ис ку ство про шло сти ука зу је да људ ски ум мо же да пој ми 
са мо ре ла тив не вред но сти, а то зна чи да суд ко јим се не што про гла ша ва пра-
вед ним ни ка да не мо же на сту пи ти са пре тен зи јом да ис кљу чи мо гућ ност 
су прот ног вред но сног су да. Дру гим ре чи ма, за Кел зе на је ап со лут на прав да 
„ира ци о нал ни иде ал” и за пра во чи та ва кри ти ка та квог од ре ђе ња пој ма прав-
де је исто вре ме но кри ти ка це ло куп ног при род ног пра ва и ње го вог ме то да. 
Сва ко при род но пра во је у су шти ни те о ло шко уче ње, јер је ди но ако је ау то-
ри тет свих нор ми Бог, он да се мо же из ве сти за кљу чак да су вред но сти у 
скла ду са њи ма ап со лут не. Због то га Кел зен ис ти че да „пред три бу на лом 
на у ке”, при род но прав на те о ри ја не мо же да оп ста не. Ње на ло ги ка ни је ис-
прав на, осим ако се не осло ни на те о ло шка схва та ња о вред но сти ма.26

У овом сми слу, иа ко зву чи ап сурд но, Кел зе но вим ар гу мен ти ма је ишло 
у при лог чак и Рад бру хо во схва та ње. Ис ти чу ћи да по сто је прав на на че ла 
ко ја су пре ча у од но су на сва ки прав ни про пис, Гу став Рад брух је на кон 
ужа са Дру гог свет ског ра та учи ње них под до ми на ци јом прав ног по зи ти ви-
зма за по чео сна жно „оздра вље ње” при род но прав не иде је у 20. ве ку. Рад брух 
је же лео да ре ши су коб из ме ђу прав не си гур но сти и прав де, уко ли ко она зах-
те ва не што дру го у од но су на оно што је пред ви ђе но у за ко ну. То је чи нио, 
из ме ђу оста лог, по зи ва ју ћи се на Је ван ђе ље у ко јем је за пи са но да „Бо га тре ба 
слу ша ти ви ше не го чо ве ка – и то ни је са мо не ка ква по бо жна же ља, не го ва-
же ћи прав ни про пис.”27 Да кле, упр кос то ме што мно ге де кла ра ци је о чо ве ку 
и гра ђа ни ну пред ста вља ју ре зул тат „ве ков ног ра да” ко ји је обе ло да нио објек-
тив не осно ве при род ног пра ва, у крај њој ана ли зи чак се и Рад брух у зна чај-
ној ме ри осла њао на те о ло шке пре ми се.28 

24 Х. Кел зен (1998а), 32.
25 Ibid., 31-33.
26 Hans Kel sen, „The Na tu ral-La w Doc tri ne be fo re the Tri bu nal of Sci en ce”, The We stern 

Po li ti cal Qu ar terly 4/1949, 484-485.
27 Гу став Рад брух, „Пет ми ну та фи ло зо фи је пра ва”, Фи ло зо фи ја пра ва (ур. Д. Ми тро-

вић), Бе о град 2016, 254-255. 
28 Бо ден хај мер ипак ис ти че да по сто је број ни при ме ри при род но прав них пра ви ла ко-

ја су ли ше на ре ли гиј ске пот по ре и ука зу ју на еле мен тар не по тре бе и ин стинк те људ ске 
при ро де ко ји не мо гу да бу ду за не ма ре ни. Уко ли ко се по ка же да ци ви ли зо ва на и зре ла дру штва 



1294

Др Дра гу тин С. Авра мо вић, Др Или ја Д. Јо ва нов, (Зло)употребa ре то ри ке... (стр. 1285–1303)

Кел зен сма тра да при род но прав на док три на, упр кос очи глед ним не до-
ста ци ма, има и увек ће има ти ве ли ки ути цај на дру штве ну ми сао. Ка ко би 
оправ дао су бјек тив не вред но сне су до ве ко ји про из ла зе из емо тив них еле-
ме на та ње го ве све сти, чо век по ку ша ва да их пред ста ви као објек тив не прин-
ци пе. Он то чи ни та ко што их пре ме шта у сфе ру исти не, док исти ну по ку-
ша ва да де ду ку је из ре ал но сти, од но сно из ап со лут но пра вед ног по рет ка 
људ ских од но са.29 Ме ђу тим, ап со лут на прав да не по сто ји и не мо же се пој-
мов но од ре ди ти. „Тај иде ал је илу зи ја. По сто је са мо ин те ре си, су ко би ин те-
ре са и њи хо во ре ша ва ње пу тем бор бе или ком про ми са. На ме сто иде а ла 
прав де, у ра ци о нал ној сфе ри не из бе жно сту па иде ја ми ра. Ме ђу тим, по тре-
ба, че жња за прав дом ко ја је ви ше од ком про ми са, ко ја је ви ше од пу ког 
ми ра, а пре све га ве ра у јед ну та кву ви шу, чак нај ви шу, ап со лут ну вред ност, 
сна жни ја је од мо гућ но сти да је уз др ма не ко ра ци о нал но раз ми шља ње.”30 

Чи ни се да је ис прав но то што је Кел зен пре по знао зна чај и уло гу при-
род ног пра ва у раз ма тра њи ма пој ма прав де код број них те о ре ти ча ра. Ме ђу-
тим, Кел зен не са мо да не ги ра при род но прав но од ре ђе ње пој ма прав де, већ 
од ри че ње го во по сто ја ње уоп ште. Прав да ни је мо гу ћа јер би мо ра ла да се 
за сни ва на на уч но до ка за ној исти ни.31 Ипак, тре ба при ме ти ти да је исти ну 
тог ква ли те та по не кад те шко утвр ди ти. У од су ству нео бо ри вих до ка за да је 
не ки суд за сно ван на исти ни том са зна њу, сва ки прав ни по ре дак уво ди број-
не (обо ри ве) прав не прет по став ке. Пре ма то ме, не тре ба од ба ци ва ти прав ду 
јер не омо гу ћа ва ап со лут ну спо зна ју о вред но сти ма ко је тре ба да за шти ти. 
За функ ци о нал но дру штво по не кад је по треб но и/или до вољ но да се љу ди 
осло не ма кар на уве ра ва ње, чи ме се по ка зу је да ре то ри ка мо же би ти чак и 
ко ри сни ја од фи ло зо фи је. За пра во, она је ну жна ка ри ка при род но прав ног 
од ре ђе ња пој ма исти не јер ути че на чо ве ка да при хва ти ста во ве ко ји ни су 

има ју скло ност да де ле из ве сне вред но сне су до ве и сла жу се у по гле ду фун да мен тал них 
ак си о ма о дру штве но по жељ ном по на ша њу, он да се мо же за кљу чи ти о од ре ђе ном ску пу 
ап со лут них или ско ро ап со лут них стан дар да ци ви ли зо ва ног чо ве ка. E. Bo den he i mer, 337-
348. Кја со ни од го ва ра Бо ден хај ме ру да је Кел зе но ва кри ти ка при род ног пра ва са вр ше но 
све сна ем пи риј ских огра ни че ња људ ске пси хо ло ги је и фи зи о ло ги је ко је ути чу на ефи ка сност 
по зи тив них прав них нор ми. Осим то га, Кел зен би при го во рио упо тре би фра зе „при род но 
пра во” за озна ча ва ње фи зич ких и пси хич ких ка рак те ри сти ка људ ских би ћа. То уно си за бу-
ну за то што се она углав ном ко ри сти за озна ча ва ње нор ми ко је су на вод но „де ри ви ра не” из 
при род них ка рак те ри сти ка људ ских би ћа. P. Chi as so ni, 153-154.

29 H. Kel sen (1949), 501.
30 Х. Кел зен (1998b), 129.
31 Рад брух на во ди ка ко је нај и стак ну ти ја осо бе ност на ци о нал со ци ја ли стич ког „пра ва”, 

ко је се су штин ски осла ња ло на иде ју прав ног по зи ти ви зма, пот пу ни не до ста так осе ћа ја за 
исти ну. Због та кве ка рак те ри сти ке ње го ве лич но сти, Хи тлер је „мо гао оно ме што је у да том 
тре нут ку би ло го вор нич ки убе дљи во, без сти да и сра ма да ти ак це нат исти не.” Гу став Рад-
брух, „За кон ско не пра во и над за кон ско пра во”, Фи ло зо фи ја пра ва (ур. Д. Ми тро вић), Бе о град 
2016, 272. 
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увек за сно ва ни на ис ку ству. Са дру ге стра не, зна чај ре то ри ке за на ци о нал-
со ци ја ли стич ки прав ни по ре дак ко ји је ис кљу чи во по чи вао на иде ја ма прав ног 
по зи ти ви зма је не ме р љив. Та ко су зло у по тре ба Кел зе но вог уче ња и ну жно 
осла ња ње те о ре ти ча ра при род ног пра ва на ве шти ну го во ра во ди ли ка сна-
жном ја ча њу при род но прав не ре то ри ке по чет ком дру ге по ло ви не 20. ве ка. 

Кел зе но ва кри ти ка ап со лут но ва же ћих нор ми по на ша ња је ука за ла на 
зна чај ре то ри ке за при род но пра во. Кел зен скре ће па жњу да Пла тон ис ти че 
ка ко је мо гу ће да пра ве дан чо век жи ви не при јат ним жи во том и обр ну то. 
Али, за ко но да вац тре ба да при мо ра све гра ђа не да го во ре ка ко је нај пра вич-
ни ји жи вот нај при јат ни ји и да од ре ди нај стро же ка зне за оне ко ји ме ђу гра-
ђа ни ма ши ре уве ре ње да не ва ља ли чо век жи ви при јат но.32 Све је то, ка ко 
ис ти че Кел зен, у свр ху обез бе ђи ва ња по ко ра ва ња за ко ни ма, што зна чи да 
„Пла тон ста вља прав ду – а то ов де зна чи оно што власт та квим сма тра, на-
и ме за ко ни тост – из над исти не. Пла то нов ска исти на се ис по ља ва у уче њу 
о оправ да но сти, шта ви ше, нео п ход но сти ла жи као сред ства нај бо ље вла де, 
у раз ли ко ва њу рђа ве од ’исти ни те ’, јер ле ко ви те, ла жи ко ја је др жав на исти-
на: др жав ни раз лог.”33 

IV

Пра те ћи Кел зе но ву кри ти ку при род но прав ног од ре ђе ња пој ма прав де 
и исти не и уло гу ре то ри ке у по ме ну том за дат ку, у са вре ме ној ли те ра ту ри 
на и ла зи се на иде ју о др жа ви на ци о нал ног над зо ра. На тра гу Ор ве ло вог то-
та ли тар ног дру штва у ко јем по сто ји Ми ни стар ство исти не за ду же но да 
де фи ни ше шта је исти на, а по је дин ци жи ве под стал ним над зо ром,34 Џек 
Бал кин (Jack Bal kin) је уоб ли чио те о риј ски мо дел са вре ме не др жа ве ко ја ће 
за хва љу ју ћи све јеф ти ни јој ин фор ма ци о ној тех но ло ги ји и ре то ри ци „бор бе 
про тив те ро ри зма” вр ши ти пот пун над зор над „сум њи вим гра ђа ни ма”.35 
Де фи ни ци ја др жа ве на ци о нал ног над зо ра је да се ра ди о об ли и ку вла да ви не 
ко ји се од ли ку је при ку пља њем, упо ре ђи ва њем и ана ли зом ин фор ма ци ја о 
гра ђа ни ма. То је по себ ни, спе ци јал ни слу чај др жа ве ин фор ма ци ја ко ја је 
трај на и све при сут на. Бал кин под вла чи да вла да ви на у др жа ви на ци о нал ног 
над зо ра под ра зу ме ва пре вас ход но пре вен тив но де ло ва ње, што под се ћа на 

32 Пла тон, За ко ни (прев. А. Вил хар), Бе о град 2004, 662B, C. 
33 Х. Кел зен (1998а), 15; Х. Кел зен (1998b), 114.
34 Џорџ Ор вел, 1984, Бе о град 1984.
35 Jack Bal kin, „The Con sti tu tion in the Na ti o nal Sur ve il lan ce Sta te”, Min ne so ta Law Re vi-

ew 1/2008, 1-25; Jack Bal kin, San ford Le vin son, „The Pro ces ses of Con sti tu ti o nal Chan ge: From 
Par ti san En tren chment to the Na ti o nal Sur ve il lan ce Sta te”, Ford ham Law Re vi ew 2/2006, 101-145. 
За де таљ ни ју ана ли зу Бал ки но вог схва та ња вид. Дра гу тин Авра мо вић, „Бу ђе ње си ле – ра-
ђа ње др жа ве на ци о нал ног над зо ра”, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 3/2016, 
877-890. 
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Фу ко ов при мер Бен та мо вог Па ноп ти ко на у ко јем се за тво ре ни ци у сва ком 
тре нут ку мо гу нео па же но над зи ра ти.36 Да кле, Бен там је про ми шљао о спе-
ци фич ној уста но ви, док је за Фу коа па ноп тич ки мо дел на чин де фи ни са ња 
од но са из ме ђу вла сти и на ро да. Бал кин, ме ђу тим, од ла зи још је дан ко рак 
да ље сма тра ју ћи да нај ва жни ја тех ни ка кон тро ле ни је ви ше по сма тра ње или 
прет ња по сма тра њем, већ ана ли за и ус по ста вља ње ве за из ме ђу до би је них 
по да та ка.37

Бал кин сма тра да је др жа ва на ци о нал ног над зо ра нео п ход на ра ди лак-
шег оства ри ва ња ци ље ва ко ји ма сва ка са вре ме на др жа ва те жи. Ипак, ње му 
ни је про ма кло да по сто је број ни иза зо ви ко ји се углав ном сво де на угро жа-
ва ње при ват но сти гра ђа на.38 Упр кос то ме, Бал кин не до во ди у пи та ње по-
сто ја ње др жа ве на ци о нал ног над зо ра, већ ње но огра ни ча ва ње устав ним 
ак ти ма. У ау то ри тар ној др жа ви ин фор ма ци ја при ку пље ни по да ци слу же за 
уве ћа ње соп стве не мо ћи, док се у де мо крат ском ти пу та кве др жа ве ин фор-
ма ци је ко ри сте ра ди ефи ка сног вр ше ња вла сти, оси гу ра ња на ци о нал не без-
бед но сти, у еду ка тив не и дру ге ко ри сне свр хе. Ти ме се по ка зу је да је др жав-
на власт увек од го вор на гра ђа ни ма, чу ва ју ћи њи хо ву при ват ност. Пре ма 
Бал ки ну, глав ни на чин за шти те ин ди ви ду ал них сло бо да је кон тро ла но си-
ла ца из вр шне вла сти пу тем ин фор ма ци о ног ом буд сма на. Он би јем чио да 
ће они ко ји вр ше власт ин фор ма ци је при ку пља ти и ко ри сти ти у скла ду са 
ва же ћим прав ним про пи си ма, чи ме би се у др жа ви на ци о нал ног над зо ра 
обез бе ди ла вла да ви на пра ва.39

Не по сре дан и кон кре тан од го вор Бал ки ну на пи сао је Орин Кер (Orin 
Ke rr). Он сма тра да се про ме не ко је опи су је Бал кин не од но се на на чин вла-
да ви не, већ се ра ди о тех но ло шком про бле му. Об лик вла да ви не је углав ном 
остао исти, док тех но ло ги ја и ком пју те ри за ци ја ме ња ју на чин ка ко љу ди уче 
шта дру ги ра де. Ја сно ви дљи ва ре ак ци ја вла сти на по ме ну те про ме не пред-
ста вља са мо ма ли део но ве ствар но сти.40 На и ме, љу ди су ра ни је сти ца ли 

36 Власт мо ра би ти ви дљи ва и не про вер љи ва, а ефек ти над зо ра не пре кид ни. Фу ко је 
Бен та мо ву иде ју пре нео на дру штво као це ли ну у ко јем се кон стант ним над зи ра њем ус по-
ста вља кон тро ла над по на ша њем по је ди на ца. Ми шел Фу ко, Над зи ра ти и ка жња ва ти – на-
ста нак за тво ра, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад 1997. 

37 J. Bal kin, 12.
38 Жи ро сма тра да угро жа ва ње при ват но сти ни је је ди на опа сност. По ве зи ва ње над зи-

ра ња са гло бал ним то ко ви ма вла сти и на стан ком то та ли тар ног ето са мо же до ве сти до још 
те жих по сле ди ца. Вид. He nry A. Gi ro ux, „To ta li ta rian Pa ra no ia in the Post-Or wel li an Sur ve il-
lan ce Sta te”, Cul tu ral Stu di es 2/2015, 108-140.

39 J. Bal kin, 3-4, 18, 24. Жи ро ми сли дру га чи је, ис ти чу ћи да је у Оба ми ној пост-Ор ве-
лов ској ау то ри тар ној др жа ви на ци о нал не без бед но сти др жав на власт осло бо ђе на вла да ви-
не пра ва. H. A. Gi ro ux, 124. 

40 Orin S. Ke rr, „The Na ti o nal Sur ve il lan ce Sta te: A Re spon se to Bal kin”, Min ne so ta Law 
Re vi ew 6/2009, 2180.
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зна ња лич ним по сма тра њем или „по чу ве њу”. Да нас се ин фор ма ци је при-
ба вља ју пу тем ком пју тер ских мре жа (нпр. Феј сбук, Тви тер, Ин ста грам...), 
ку пу је се „он лајн”, пла ћа се кар ти ца ма. Ако по сто ји же ља да се раз у ме оно 
што се де ша ва на ком пју тер ским мре жа ма, про сто по сма тра ње ни је до вољ-
но. По треб но је да се по да ци ана ли зи ра ју, чи ме се рад ко ји је не ка да био 
људ ски, са да де лом оба вља по мо ћу по себ них ала та. Ове про ме не, за раз ли-
ку од Бал ки на, Кер не сма тра но вим об ли ком вла да ви не, већ но вим окру же-
њем за ста ри об лик вла да ви не. Ци ље ви вла да ви не се ни су про ме ни ли и 
јав ност је ра ни је же ле ла, а и да ље по др жа ва бор бу про тив те ро ри зма. Али, 
ста ри по сао са да мо ра да се оба вља на но ви на чин.41 

Кер сма тра да је дру га чи ји на чин по сма тра ња про бле ма ва жан за от кри-
ва ње ре ше ња. Бал кин тра жи тра ди ци о нал на ре ше ња за огра ни че ње вла сти 
и ње гов при ступ апе лу је на гра ђан ско-ли бе рал ну пу бли ку ко ју ни је по треб-
но убе ђи ва ти у по тре бу до дат не кон тро ле над кон тро лом при ку пља ња по-
да та ка. Али, ако се ра ди о тех но ло шком про бле му, он да он ути че на мно го 
ши ру по ли тич ку пу бли ку и на про ме не у пра ву ко је мо ра да учи ни те шким 
оно што је тех но ло ги ја учи ни ла ла ким. Нај зад, као и у про шло сти, прав на 
огра ни че ња у по гле ду по сту па ња др жав не вла сти су на ства ра о ци ма пра ва, 
а не на др жа ви са мој по се би. Због то га је Кер још оп ти ми стич ни ји од Бал-
ки на и сма тра да ће вре ме ном пра во ус пе ти да од го во ри тех но ло шким про-
ме на ма.42 

Чи ни се да Кер по ма ло скре ће по глед од су шти не ства ри. На и ме, осим 
што се мо же по ле ми са ти о етич кој ис прав но сти при ро де тех ни ка за при ку-
пља ње по да та ка, чи ње ни ца је да да нас оне омо гу ћа ва ју мно го лак ше при-
ку пља ње мно го ви ше по да та ка. Огра ни че ња у том по слу, ка ко ис прав но 
ис ти че Кер, тре ба уста но ви ти пра вом. Али, она за са да ни су аде кват на и 
за пра во они ко ји ства ра ју пра во има ју дру га чи ји став по том пи та њу. Под 
пла штом бор бе про тив те ро ри зма и упо тре бом ре то ри ке ко јом по ја ча ва ју 
страх код гра ђа на да је те ро ри зам опа сни ји не го ика да, уз чи тав низ дру гих 
ме то да, обез бе ђу ју ви ше над зо ра не го што се то мо гло и за ми сли ти. Због 
то га се Жи ро пи та ка ко је нео ли бе рал но мо дер но дру штво ство ри ло та кав 
дру штве ни по ре дак у ко јем су но ве тех но ло ги је над зо ра пру жи ле др жав ној 
вла сти моћ ка ква је би ла не појм љи ва за прет ход не ге не ра ци је и ко ја чак 
пре ва зи ла зи у до ме ти ма и сло же но сти ма Ор ве лов ску то та ли тар ну др жа ву? 

Жи ро ис ти че да ла ко ћа до би ја ња по да та ка за бри ња ва и да се од др жа ве 
на ци о нал ног над зо ра пре ла зи на кул ту ру над зо ра ко ја пре ти не са мо да по-
ста не нор мал на, већ и по жељ на за ко ри сни ке ди ги тал них тех но ло ги ја. Ре-
жи ми над зо ра се свој ски тру де да три ви ја ли зу ју зна чај окру же ња ма сов ног 

41 Ibid., 2180-2181.
42 Ibid., 2182-2184.
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над зо ра ко ри сте ћи се по себ ним об ли ком ре то ри ке ка ко би га пре тво ри ли у 
за ба ву. Та ко су на ста ли „ри ја ли ти” про гра ми ко ји пра те чи та ве по ро ди це, 
или још ра ни је фил мо ви ко ји ве ли ча ју мо дер не др жав не слу жбе ни ке ко ји 
ко ри сте тех но ло шка чу де са ка ко би се бо ри ли про тив те ро ри ста и дру гих 
из во ра за ла. При ват ност се ви ше не по сма тра као це ње но гра ђан ско пра во, 
већ кул ту ра над зо ра слу жи као сред ство за са мо про мо ци ју. Због то га са да-
шње ге не ра ци је ве ро ват но ни ка да не ће са зна ти шта то при ват ност за и ста 
зна чи. По себ ну опа сност иза зи ва чи ње ни ца да се тех ни ке над зо ра ко ри сте 
не са мо за ис тра жи ва ње кри ми нал них ак тив но сти, већ и за пре вен тив но 
де ло ва ње. И нај зад, вр ло је за бри ња ва ју ће што мо дер на ау то ри тар на нео ли-
бе рал на кул ту ра ства ра дру штве ни по ре дак у ко јем кул ту ра над зо ра по ста-
је са мо ге не ри са на и пот по мог ну та ре то ри ком од стра не ма ши не ри је ко ја 
жи ви од по тро шње. Она до дат но мо ти ви ше при ку пља ње по да та ка ко ји се 
ка сни је ко ри сте у ко мер ци јал не свр хе, али и ка ко би се спре чи ле опа сно сти 
по уста но вље не ин сти ту ци је вла сти.43 „Ап сор бо ва ни у при ва ти зо ва ну ор-
би ту кон зу ми ра ња, мо дер ни гра ђа ни уче ству ју у ток сич ним за до вољ стви ма 
кул ту ре кон зу ми ра ња и том при ли ком оста вља ју се бе от кри ве ним он лајн 
об ја вљи ва њем и до ку мен то ва њем соп стве них ин те ре со ва ња, иден ти те та, 
же ља и стра хо ва. Но ва мо дер ност и мре жа над зо ра ко ја се ши ри суб ор ди-
ни ра ли су људ ске по тре бе, јав на до бра и прав ду зах те ви ма без бед но сти и 
тр го ви не, ра де ћи у тан де му ка ко би се аку му ли рао ка пи тал по сва ку це ну. 
Страх је из гу био сво ју дру штве ну ко но та ци ју и не пред ста вља ви ше страх 
од со ци јал них ли ше ња, по пут си ро ма штва, не до стат ка здра вља, већ је страх 
ре то рич ким сред стви ма пер со на ли зо ван, ато ми зо ван и од но си се на кри ми-
нал, без бед ност, апо ка лип су и оп ста нак.”44 

Жи ро ис ти че да ре жи ми ма над зо ра на ро чи то по го ду је ин тен зи ви ра ње 
стра ха од раз ли чи тог ми шље ња, ко је се у САД-у не го ва ло још од ру ше ња 
Свет ског тр го вин ског цен тра у Њу јор ку. По ме ну ти страх је упа рен са осе-
ћа јем сум њи во сти пре ма сва ко ме ко би до вео у пи та ње аме рич ку из у зет ност, 
што је омо гу ћи ло нео ли бе рал ној др жа ви без бед но сти да уме сто ра та про тив 
те ро ри зма, за поч не рат про тив раз ли чи тог ми шље ња у ин те ре су кон со ли-
да ци је вла да ју ће кла се и што ве ће аку му ла ци је ка пи та ла. Тре ба при ме ти ти 
да у тој бор би не ми нов но до ла зи до пре ко ра че ња овла шће ња у по гле ду при-
слу шки ва ња раз ли чи тих вр ста ко му ни ка ци ја. На до ку мен то ва ње та кве де-
лат но сти јед них др жав них ор га на, дру ги ре а гу ју при ме ном нај бо љих ре то-
рич ких тех ни ка. Та ко је аме рич ки пред сед ник Ба рак Оба ма, у зва нич ном 
од го во ру на пи та ња ко ја су по ста вље на по во дом об ја ва Едвар да Сно у де на, 
ис ти цао ка ко је над зор па три от ски чин и пле ме ни ти иде ал ко ји се ко ри сти 

43 H. A. Gi ro ux, 111-115.
44 Ibid., 115.
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у ин те ре су очу ва ња сло бо де. Оба ма спо ми ње исто риј ски кон текст над зи ра-
ња, по зи ва ју ћи се на ор га ни за ци ју „Си но ви сло бо де” (the Sons of Li berty), 
од но сно ма лу гру пу љу ди уну тар ње ко ја је па тро ли ра ла но ћу и оба ве шта-
ва ла о бри тан ским при пре ма ма за бор бу про тив аме рич ких па три о та. Та ко 
Оба ма, ука зу ју ћи на не про це њи ву уло гу тај ног при ку пља ња ин фор ма ци ја 
то ком Аме рич ког гра ђан ског ра та, Дру гог свет ског ра та, Хлад ног ра та и 
бор бе за пре власт про тив ко му ни зма, за кљу чу је да је над зи ра ње омо гу ћи ло 
Аме ри кан ци ма да са чу ва ју сво ју др жа ву и ње не сло бо де. У том по слу, аме рич-
ке тај не слу жбе су би ле пот чи ње не Уста ву и си сте му „коч ни ца и рав но те жа”, 
иа ко је до ла зи ло до пре ко ра че ња овла шће ња што је на вод но под се ти ло гра-
ђа не да сло бо де не сме ју би ти жр тво ва не због на ци о нал не без бед но сти. 
Но ве прет ње те ро ри стич ких гру па, гло ба ли за ци ја, Ин тер нет, пре фи ње ни ја 
оруж ја ма сов ног уни ште ња и на ро чи то до га ђа ји од 11. сеп тем бра 2001. го-
ди не, на те ра ли су Аме ри кан це да схва те ка ко је ну жно да тај не слу жбе 
про ме не сво ју прак су и да се усме ре на пре вен ци ју на па да. Тра ди ци о нал не 
ми си је над зи ра ња „злих си ла” ни су ви ше до вољ не и по треб но је „ха ко ва ти” 
ком пју тер ске мре же ка ко би се при ку пи ле ин фор ма ци је о кре та њи ма и фи-
нан си ра њу те ро ри ста, што је спа сло мно ге жи во те не са мо у САД-у, већ и 
на це лом све ту. Због то га, Оба ма из ри чи то по др жа ва рад На ци о нал не слу жбе 
без бед но сти, ис ти чу ћи да ни је имао са зна ња о не за ко ни тим ак тив но сти ма. 
Ипак, ње го ва ад ми ни стра ци ја раз у ме за бри ну тост гра ђа на, због че га је за-
по че та ре фор ма ка ко би се по сти гла бо ља рав но те жа из ме ђу очу ва ња сло-
бо да и за шти те на ци је.45

ЗА КЉУ ЧАК

Оба мин го вор је при мер бри љант не ре то ри ке ко ја по кла ња из у зет ну 
па жњу од но су бе се да – пу бли ка. По зи ва ње на исто риј ско по ре кло над зи ра-
ња ко је је има ло ва жну уло гу у на стан ку аме рич ке на ци је, ука зи ва ње на 
учи ње не про пу сте у про шло сти, из ри чи та по др шка тај ним слу жба ма по во-
дом кон крет них до га ђа ја и ем па ти ја пре ма стра ху на ро да од нео вла шће ног 
ис тра жи ва ња њи хо ве при ват но сти, ука зу ју на вла да ње ве шти ном по ми ре ња 
оно га што пу бли ка же ли да чу је и ци ље ва чи је ис пу ње ње го вор ник же ли да 
пред ста ви. Ипак, чи ње ни ца је да пра во не мо же да пра ти раз вој тех но ло ги-
је над зо ра и за ви сност са вре ме ног чо ве ка од ди ги тал них ин фор ма ци ја. Због 
то га се мо же за у зе ти кри тич ки став пре ма Ке ро вом оп ти ми зму да ће пра во 
у не кој бли жој бу дућ но сти ус пе ти да ста ви под кон тро лу спој ди ги тал них 

45 Tran script of Pre si dent Oba ma’s Jan. 17 spe ech on NSA re forms. https://www.was hing-
ton post.com /po li tics/full-text-of-pre si dent-oba mas-jan -17-spe ech-on-nsa -re forms/2014/01/17/fa-
33590a-7f8c-11e3-9556-4a4bf 7bcbd84_story.html Сајт по се ћен 21. 11. 2020.
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тех но ло ги ја и кул ту ре над зи ра ња. Из истог раз ло га, упр кос ве ли ком на уч-
ном до при но су Бал ки на, ње го ва де мо крат ска др жа ва на ци о нал ног над зо ра 
зву чи као ок си мо рон. Кон тро ли са ње кон тро ло ра истим сред стви ма ко ји ма 
се и он слу жи, не во ди ка успе шном ре зул та ту. Су шти на је у са мом чо ве ку, 
ње го вој при ро ди и мо рал ним ква ли те ти ма, и то је та ко од ан ти ке до да нас. 
Баш као што је и ре то ри ка, од ње ног на стан ка до са вре ме ног до ба, има ла 
ве о ма ва жну дру штве ну уло гу убе ђи ва ња. Мо же да се ра ди о убе ђи ва њу у 
по сто ја ње при род ног пра ва ка ко би се за шти тио не чи ји жи вот, или у све-
при сут ност при род них пра ви ла ка ко би се обез бе ди ле од ре ђе не вред но сти 
у дру штву, или у по тре бу шпи ју на же соп стве них гра ђа на ка ко би се очу ва-
ла њи хо ва без бед ност. Али ути цај ре то ри ке на дру штво је био зна ча јан, а 
да нас је и још зна чај ни ји. На и ме, фи ло зоф ско раз ма тра ње о основ ним вред-
но сти ма као да је на не ки на чин за вр ше но. Од ре ђе ним ме ђу на род ним до ку-
мен ти ма је по твр ђе но од стра не нај ве ћег бро ја др жа ва све та ве ро ва ње у 
из ве сна при род на пра ва и са да је глав но пи та ње ка ко их за шти ти ти. У том 
по слу, од го ва ра ју ћом ре то ри ком се гра ђа ни ма об ја шња ва да је ра ди њи хо вог 
оп стан ка по треб но при ку пља ти лич не по дат ке. Очи глед но је ре то ри ка успе-
шно оба ви ла по сао убе ђи ва ња у по сто ја ње веч ног си сте ма вред но сти, упр кос 
Кел зе но вим сна жним и ути цај ним кри ти ка ма. Чи ње ни ца је да ве ли ки број 
зе ма ља при хва та и по зи тив но прав но уре ђу је при род но прав не ар гу мен те и 
ре зул та те при род но прав них те о ри ја. То је по бе да не са мо фи ло зо фи је, већ и 
ре то ри ке. Али исто вре ме но, та ква успе шност ве шти не го вор ни штва за бри-
ња ва. Иде ја ко ри сно сти при ку пља ња ин фор ма ци ја и над зо ра, пот кре пље на 
од го ва ра ју ћом ре то ри ком, да нас је све при сут ни ја. То ће има ти сво јих по-
сле ди ца јер др жа ва на ци о нал ног над зо ра у крај њем ис хо ду во ди ка пот пу ном 
гу бит ку сло бо де по је дин ца и при хва та њу ау то ри тар них обе леж ја. Због то га 
се чи ни да ће љу ди, ка да јед ног да на бу ду схва ти ли да је ре то ри ка пот пу но 
за вла да ла дру штве ним дис кур сом и да их је од ве ла у пот пу но дру гу крај-
ност, мо ра ти да се вра те фи ло зо фи ји. Та ко ће се за вр ши ти је дан круг про ми-
шља ња, а за по че ти не ки дру ги. При жељ ку је мо да бу де под јед на ко пло до но сан, 
јер не тре ба смет ну ти с ума до ме те до са да шњег на прет ка ци ви ли за ци је. 
Због то га мо же мо са мо да се на да мо да ће и бу ду ће ге не ра ци је фи ло зо фа 
би ти ма кар под јед на ко успе шне. 
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(Mis)оsage оf Rhe to ric – Exam ples from An ci ent Ti mes  
to the Mo dern Sta te of Na ti o nal Sur ve il lan ce

Abstract: The art of be a u ti ful spe ech has its ori gins in the an ci ent Gre ek 
tra di tion. In sop hi stic di scus si ons of ju sti ce and truth, elo qu en ce played a no ta ble 
ro le. Pla to did not deny the im por tan ce of the art of per su a sion, but he po in ted 
out the dif fe ren ce bet we en the know led ge pro vi ded by phi lo sophy and the be li ef 
that is a con se qu en ce of per su a sion. The re fo re, the aut hors try to shed light on 
whet her rhe to ric is a mo rally ne u tral skill with a gre at abi lity to re la ti vi ze. In this 
sen se, Kel sen’s cri ti que of the na tu ral law con cepts of ju sti ce and truth are con-
si de red. Due to the im pos si bi lity of the ir ab so lu te de ter mi na tion, Kel sen emp ha-
si zed the fa te ful sig ni fi can ce of the o lo gi cal te ac hings and rhe to ric that con vin ced 
pe o ple of the exi sten ce of the one and only va lue system that is the ba sis of all 
norms. Thus, it tur ned out that rhe to ric was ex tre mely im por tant for na tu ral law, 
but its sig ni fi can ce is even gre a ter to day. The chan ges bro ught by the mo dern age, 
among which a spe cial pla ce is oc cu pied by en dan ge ring the pri vacy of ci ti zens 
due to the col lec ting per so nal da ta and stren gthe ning the cul tu re of sur ve il lan ce, 
espe ci ally emp ha si ze the need to use the fi nest tu ned rhe to ri cal ele ments. Con-
vin cing the exi sten ce of ab so lu te norms tur ned in to con vin cing the need for per-
pe tual sur ve il lan ce of ci ti zens in or der to en su re the ir sur vi val. The re fo re, the 
aut hors con clu de that rhe to ric is a mo rally ne u tral skill with gre at po ten tial for 
everyday (mis)use and that in the cur rent cir cum stan ces it has an advan ta ge over 
phi lo sop hi cal con si de ra ti ons abo ut ab so lu te va lu es. At the sa me ti me, the aut hors 
po int out that such an abu se of the art of per su a sion will lead to the ot her ex tre mity 
from which pe o ple will se ek a way out by re tur ning to phi lo sophy.

Keywords:art of per su a sion; rhe to ric; re la ti vi za tion of ju sti ce; da ta col lec-
tion; cul tu re of sur ve il lan ce. 
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